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تقرير
لن يكون هناك جديد نوعي خالل األيام المقبلة في مشهد «التحالف الدولي» بعد استباحة األرض السورية ،والتالعب
اإلضافي بمصير العراق .هو طرف جديد ذو بنية «هشة» ينشأ فاتحًا أبواب الحرب الحقيقية على المشرق العربي .حرب ليست
كغيرها وليست كالسيكية ،عناصرها جيوش ضخمة ستواجه مجتمعات تتفكك فوق أنقاض دول تخوض ساعات حقائقها

مارد «التحالف»:

تناقضات تفتح أبواب المواجهة!
أدوار متناقضة
تلعبها السعودية
وسط ضبابية في
أفق نظامها (أ
ف ب)

محمود مروة
يطوي «التحالف الدولي» املستجد
الـ ـصـ ـفـ ـح ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة م ـ ــن ص ـف ـح ــات
إنـ ـش ــائ ــه وت ـث ـب ـي ــت ركـ ـ ــائـ ـ ــزه .فـبـعــد
«م ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر جـ ـ ـ ـ ـ ــدة» وج ـ ـ ــول ـ ـ ــة وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي جـ ــون كـيــري
ال ـشــرق أوسـطـيــة ،فمؤتمر بــاريــس،
شكلت أعمال الجمعية العامة لألمم
املـ ـتـ ـح ــدة وال ـج ـل ـس ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ملـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي ب ــرئ ــاس ــة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا،
آخر مشاهد تكوين هذا «التحالف»،
ّ
يصر املعنيون به على أن عمله
الذي
يجب أن يستمر لسنوات.
كــانــت كلمة الرئيس األمـيــركــي أمــام
ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــام ــة ،أول م ــن أم ــس،
أس ــاس ـي ــة ف ــي س ـي ــاق ت ــأم ــن ال ــدع ــم
وال ـ ـح ـ ـش ـ ــد ،وأك ـ ـ ـ ــد فـ ـيـ ـه ــا أن ه ـن ــاك
«م ــوض ــوع ــا واحـ ـ ـ ـدًا يـ ـه ــدد ب ــإط ــاق
دائــرة صــراع يمكن أن يخرج التقدم
ع ــن مـ ـس ــاره ،إن ــه س ــرط ــان ال ـت ـطـ ّـرف
العنيف الذي اجتاح الكثير جدًا من
مـنــاطــق الـعــالــم اإلس ــام ــي» ،مشيرًا
إلى أن «الجماعة اإلرهابية املعروفة
باسم داعش ،يجب الحط من قدرتها
وت ــدمـ ـي ــره ــا فـ ــي نـ ـه ــاي ــة املـ ـ ـط ـ ــاف...
وحتى اآلن عرضت أكثر من أربعني
دولة االنضمام إلى هذا التحالف».
فعليًا ،لم يكن من الصعب على اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة إن ـش ــاء ه ــذا «الـتـحــالــف»
بالنظر إلى «التهديدات» املفروضة،
لـكــن األك ـي ــد ،وه ــو م ــا ب ــدا جـلـيــا من
مـجـمــل ال ـح ــراك األم ـيــركــي بــن جــدة
وال ـق ــاه ــرة وأنـ ـق ــرة ،أن الـصـعــوبــات
تكمن فــي إطــاق أعـمــال «التحالف»
بـ ـسـ ـب ــب االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام ـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
وعـ ــدم وضـ ــوح ت ــوزي ــع األدوار بني

تلك الـقــوى .ويـضــاف إلــى ذلــك عقدة
مــركــزيــة ،وه ــي أن «املـتـحــالـفــن» هم
فعليًا في صدد تكوين أدوات جديدة
ال ـ ـغ ـ ــرض مـ ـنـ ـه ــا ت ــوظـ ـيـ ـفـ ـه ــا ض ـمــن
وضمن
الصراع في سوريا ،وعليها،
ّ
األزمـ ــة ال ـعــراق ـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي يعقد
ض ـبــط األه ـ ـ ــداف ال ـع ــام ــة ألي ح ــراك
ّ
ويظهر بالتالي خالفات وتباينات
األطراف املشاركة .وعليه ،فرض ذلك
املـشـهــد مـعــادلــة تــؤكــد أن مــا يجري
اإلع ــداد لــه ال يشكل عملية واضحة
األهــداف بل مسارًا يحتاج إلــى عدد
م ــن الـ ـسـ ـن ــوات ،ه ــدف ــه األول ضـبــط
جموح القوى املتطرفة ،وليس إنهاء
دورها بشكل سريع.
«ال ـت ـح ــال ــف» امل ـس ـت ـجــد أن ـت ــج ري ــادة
سعودية إقليمية ،هدفت خصوصًا
إلـ ــى ت ــأم ــن ش ــرع ـي ــة ع ــرب ـي ــة لـلـعـمــل
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي بـ ــن الـ ـع ــراق
ّ
وســوريــا .قبل أيــام علق دبلوماسي
غ ــرب ــي ع ـلــى كـ ــام وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــون كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ،بـ ـش ــأن
اسـتـعــداد قــوى إقليمية ،لــم يسمها،
للمشاركة في الحرب املزعومة ضد
«داعـ ـ ـ ــش» ب ــال ـق ــول إن «ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ــارات مستعدان للمشاركة في
ال ـغ ــارات .مــا ال ــذي يمكن أن تتمناه
واشنطن أكثر من مشاركة السعودية
ودول عربية أخ ــرى؟» ،فــي اختصار
للمشهد العربي املزري.
ونـ ـقـ ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة «وول س ـت ــري ــت
جورنال» ،يوم أمس ،تأكيد مسؤولني
خليجيني وأميركيني أن كيري طلب
من امللك السعودي عبدالله بن عبد
العزيز ،خالل لقائهما في  11أيلول
الحالي في جدة ،مساعدة تشمل شن
غارات جوية ،ليرد امللك عليه بالقول
«سـ ـن ــوف ــر ك ـ ــل دعـ ـ ــم تـ ـحـ ـت ــاج ــون ــه».

اإلمارات تلحق
بالسعودية!
بع ــد الس ــعودية ،خرج ــت
اإلم ــارات ،بش ــكل غي ــر رس ــمي،
لتتباه ــى بـ«منجزاته ــا» ف ــي
ض ــرب األراض ــي الس ــورية.
وكش ــف العدي ــد م ــن وس ــائل
اإلع ــام ،ي ــوم أم ــس ،مش ــاركة
قائ ــدة مقاتل ــة إماراتي ــة ف ــي
عملي ــات قصف مواق ــع «داعش»
ف ــي س ــوريا ،وذل ــك بع ــد تأكي ــد
الدول ــة الخليجي ــة رس ــميًا
مش ــاركتها ف ــي ه ــذه الضرب ــات
الت ــي تقوده ــا الوالي ــات املتح ــدة.
وق ــال مص ــدر إن الرائ ــد الطي ــار
مري ــم املنص ــوري «ل ــم تحل ــق
بالطائرة وحس ــب ،بل إنها كانت
قائ ــدة التش ــكيل الج ــوي» ال ــذي
نف ــذ الضرب ــات ب ــن لي ــل االثن ــن
وصب ــاح الثالث ــاء .وأض ــاف
املص ــدر أن «ضابط ــا م ــن
التحال ــف الدول ــي كان متفاجئ ــا
عندم ــا اتصلت الرائد املنصوري
لتطل ــب إع ــادة تعبئ ــة للوق ــود في
الج ــو» .ورس ــميًا ،ل ــم تؤك ــد ول ــم
تن ــف االم ــارات ه ــذه املعلوم ــات.
واملنص ــوري أول ام ــرأة إماراتي ــة
تق ــود مقاتل ــة عس ــكرية ف ــي
االم ــارات ،وه ــي تبل ــغ م ــن العم ــر
 35عام ــا بحس ــب وس ــائل إعالم
محلي ــة.
(أ ف ب)

وي ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن ال ــرئـ ـي ــس
األمـيــركــي اشـتــرط لتوجيه ضربات
لسوريا مشاركة قوى إقليمية.
ووفقًا لتقرير ،فإن إحدى املقايضات
ال ـتــي حـصـلــت ،أن ال ـس ـعــوديــة نــالــت
غــايـتـهــا ب ـشــأن ت ــدري ــب مـقــاتـلــن من
«املـعــارضــة الـســوريــة املعتدلة» على
أرضها ،وبمشاركة أميركية .وتأتي
الترتيبات األميركية ـ السعودية بعد
نحو عــام على تــراجــع إدارة أوبــامــا
ع ــن تــوج ـيــه ض ــرب ــات ل ـس ــوري ــا ،ومــا
نتج مــن ذلــك مــن توتر فــي العالقات
ب ــن ال ـط ــرف ــن .وع ـل ـيــه كـ ــان االت ـف ــاق

يشبه الواقع العربي اليوم ما
شهدناه إبان حرب الخليج الثانية
ال ـح ــال ــي ي ـش ـمــل م ــا ه ــو أوس ـ ـ ــع ،أي
ت ـحــريــك م ـل ـفــات ت ــدري ــب «امل ـعــارضــة
السورية املعتدلة».
دور آخر من املعروف أن السعوديني
هــم مــن س ـي ـقــوده ،وه ــو الـسـعــي إلــى
ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى الـ ـق ــوى امل ـح ـل ـي ــة بــن
غـ ــرب ال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــا لـتــوظـيـفـهــا
في املشاريع السياسية املستقبلية،
وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن الـ ـت ــدخ ــل
العسكري املباشر ،في خطوة تشبه
ت ـجــربــة «الـ ـصـ ـح ــوات» ال ـســاب ـقــة في
ال ـ ـعـ ــراق .ال ــاف ــت ه ـن ــا ه ــو م ــا أش ــار
إلـ ـي ــه دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون غ ــربـ ـي ــون فــي
األيـ ــام االخ ـي ــرة ب ـشــأن االجـتـمــاعــات
الدائرة في هذا الصدد بني العاصمة
األردنية عمان وأربيل ،وذلــك بعدما
كانت مدينة إسطنبول محجة القوى
«امل ـعــارضــة» فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة،

وف ــي ذل ــك دالالت كـثـيــرة تـشـيــر إلــى
ال ـخــافــات ب ــن ال ـس ـعــوديــة وتــركـيــا.
أدوار تلعبها السعودية وتكتنفها
مـتـنــاقـضــات كـثـيــرة وس ــط ضبابية
أفـ ـ ــق ن ـظ ــام ـه ــا .واق ـ ـ ــع قـ ــد يـسـقـطـهــا
ف ــي آخ ــر حــروب ـهــا ب ـعــد س ـن ــوات من
السطوة والنفوذ.
عمومًا ،يشبه الــواقــع العربي اليوم
مـ ــا شـ ـه ــدن ــاه إبـ ـ ـ ــان حـ ـ ــرب ال ـخ ـل ـيــج
الثانية .مشهد سيكون من تداعياته
إعادة رسم النفوذ ،لتحاول الرياض
اك ـت ـس ــاب دور ال ـش ــرط ــي اإلق ـل ـي ـمــي،
وهو دور كانت تفتقده حتى في أوج
سطوة نفوذها.
على املقلب اآلخر ،أنقرة التي رفضت
املـ ـش ــارك ــة بـ ــدايـ ــة فـ ــي «الـ ـتـ ـح ــال ــف»،
ع ــادت فــي الـيــومــن املــاضـيــن لتبدل
تدريجًا فــي موقفها ،بعد «تحرير»
مـخـطــوفـيـهــا ف ــي ال ـع ــراق وتــدخـلـهــا،
غير املباشر ،في إعادة صياغة مشهد
ال ـن ـف ــوذ ض ـمــن م ـســاحــة واس ـع ــة من
الشمال السوري في األيــام األخيرة،
بـشـكــل ق ــد يـسـمــح ف ــي األيـ ــام املقبلة
بــامل ـطــال ـبــة الـعـلـنـيــة ب ــإق ــام ــة منطقة
ع ــازل ــة سـتـظـهــر ض ـمــن مـســاحــاتـهــا.
حتى وإن لم تنشأ صراعات النفوذ
بــن ق ــوى «ال ـت ـحــالــف» ،تـحــديـدًا بني
الـسـعــوديــة مــن جـهــة ،وتــركـيــا وقطر
مــن جـهــة أخ ــرى .وان ـطــاقــا مــن هنا،
ي ـج ـمــع ال ـع ــدي ــد م ــن امل ــراقـ ـب ــن عـلــى
أن «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ه ـ ــش ف ـ ــي ب ـن ـي ـتــه،
وأن امل ـط ـلــوب م ـنــه م ــا زال غــامـضــا،
وهنا املكمن الــذي تركز عليه القوى
امل ــواج ـه ــة ل ـتــدخــل أرض «امل ـع ــرك ــة»
عبره.
يضاف كذلك إلى جملة التناقضات
بــن ق ــوى «ال ـت ـحــالــف» ،مــا لـفــت إليه
مــركــز ال ــدراس ــات «س ــوف ــان غ ــروب»،
ال ــذي رأى أن كــل ال ــدول الـعــربـيــة في
التحالف بعيدة عن امتالك املصالح
نفسها .وهكذا «فاململكة السعودية
وم ـصــر ستسعيان إلدراج مـحــاربــة
تنظيم الــدولــة االســامـيــة فــي سياق
حملة أوســع ضــد اإلخ ــوان املسلمني
(التي تستظل بقطر وتركيا)».
على الجانب الـعــراقــي ،هـنــاك ملفان
سـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــددان ب ـ ــدورهـ ـ ـم ـ ــا م ـس ـت ـق ـبــل
«ال ـت ـحــالــف» :م ــدى ال ـس ـمــاح للنفوذ
السعودي بالظهور الفعلي والتمدد
ضـمــن املـحــافـظــات الـغــربـيــة ،إضــافــة
إلــى معركة وشيكة ستبدأها قريبًا
الـ ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة ب ـمــواج ـهــة ط ـهــران
لـكـســب الـتــأثـيــر ف ــي مـفــاصــل الحكم
فــي ال ـعــراق ،خصوصًا أن السلطات
الـعــراقـيــة الـجــديــدة ال ت ــزال مواقفها
إشكالية في عدد من املجاالت ،إضافة
إلى أنه ،على سبيل املثال ،لم تستطع
الحكومة العراقية بعد حسم هوية
وزارت ـ ــي ال ــدف ــاع والــداخ ـل ـيــة ،بسبب
االخ ـت ــاف ــات الــداخ ـل ـيــة وتـنــاقـضــات
التأثير الخارجي عليها.
ف ــي مـحـصـلــة األمـ ـ ــر ،ب ـعــد امل ـشــاركــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
وخ ــروج قــوى خليجية على املشرق
ال ـع ــرب ــي ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ع ـقــود
س ـب ـقــت ع ـصــر الـ ـ ــدول ال ــراهـ ـن ــة ،فــإن
الخرق الوحيد الــذي من املحتمل أن
يحققه «التحالف» يكمن في دخول
ف ــرنـ ـس ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ضـ ـم ــن ع ــدي ــد
ال ـقــوى امل ـشــاركــة فــي ض ــرب ســوريــا،
ال ـت ــي ت ـب ـقــى والـ ـ ـع ـ ــراق ،الـضـحـيـتــن
ال ــوح ـي ــدت ــن ،ح ـتــى ي ــوم ـن ــا ،ألزم ـنــة
املتغيرات والحقائق الصارخة.

